
 

 

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณามอบรางวัลสถาบันสรรเสริญ พ.ศ. 2557 

---------------------------------- 

ด้วยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณามอบรางวัล

สถาบันสรรเสริญ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า         

พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 (3) ข้อ7 ข้อ 8 วรรคท้าย และข้อ 10 ของระเบียบ

สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยรางวัลสถาบันสรรเสริญ พ.ศ.2556 และในการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณารางวัลสถาบันสรรเสริญ ประจ าปี 2557 ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2557      

ให้ความเห็นชอบ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการพิจารณามอบรางวัลสถาบันสรรเสริญ พ.ศ.2557” 

ข้อ 2  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า” หมายความว่า ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า        

ว่าด้วยรางวัลสถาบันสรรเสริญ พ.ศ.2556 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรสัมฤทธิบัติ และหลักสูตร

วุฒิบัตร และหลักสูตรอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด   

ข้อ 4 ให้ยกเลิกประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

พิจารณามอบรางวัลสถาบนัสรรเสริญ พ.ศ.2556 
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ข้อ 5 ภายในบังคับข้อ 5 แห่งระเบียบสถาบันพระปกเกล้า จ านวนรางวัลสรรเสริญ   

ด้านต่างๆ มีดังนี้ 

(1) ด้านการน าความรู้ท่ีศึกษาไปขยายผลอย่างกว้างขวางในชุมชนหรือสังคม      

มี 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การส่งเสริมส านึกพลเมือง (Civic 

Education) การเขียนหนังสือ ต าราหรือบทความเกี่ยวกับการส่งเสริม

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข เป็นต้น 

1.2 การส่งเสริมธรรมาภิบาล เช่น การน าความรู้ด้านธรรมาภิบาลไปส่งเสริม

หรือก ากับให้องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน หรือชุมชน มีหลักธรรมาภิบาล 

เป็นต้น  

1.3 การเสริมสร้างความปรองดองและการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้ง

โดยสันติวิธี 

(2) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร ชุมชน หรือสังคม 

(3) ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน  หมายถึ งการส่ ง เส ริม 

ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน และให้หมายความรวมถึงการสร้างเครือข่ายให้แก่

สถาบันด้วย 

(4) ด้านการสร้างชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติให้แก่สถาบัน  

(5) ด้านอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 6 ภายในบังคับข้อ 6 (3) แห่งระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ผู้ท่ีจะได้รับพิจารณาให้

รางวัลสถาบันสรรเสริญ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

 

(1) ไม่เป็นผู้ท่ีไม่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสถาบัน  (กรณีผู้

จะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญเป็นนักศึกษา)  
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(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายจากการทุจริต 

(3) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือมีมลทินมัวหมอง 

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการพิจารณารางวัลสรรเสริญ  

(2) สมาคมแห่งสถาบันแห่งสถาบันพระปกเกล้า  

(3) สหพันธ์พนักงานสถาบันพระปกเกล้า 

(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

(5) คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (KPISE) 

(6) คณะกรรมการอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(7) ตัวแทนของนักศึกษาสถาบันหลักสูตรต่างๆ 

ท้ังนี้ ต้องไม่เสนอชื่อตนเองเป็นผู้จะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ 

ข้อ 8 วิธีการในการเสนอชื่อผู้จะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ มีดังนี้                

(1) ให้คณะกรรมการโดยฝ่ายเลขานุการท าหนังสือแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์

ต่างๆ ในการเสนอชื่อผู้จะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ ตาม

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนี้ ไปยังผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  

(2) การเสนอชื่อผู้สมควรจะได้รับการพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ โดยผู้มี

สิทธิเสนอชื่อตามข้อ 7 (1) (4) (5) และ (6) ให้เสนอได้โดยตรงต่อฝ่าย

เลขานุการของคณะกรรมการ 

การเสนอชื่อนักศึกษาผู้จะได้รับการพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญโดย

ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามข้อ 7 (7)  ให้เสนอชื่อไปยังสมาคมแห่ง

สถาบันพระปกเกล้า ภายในก าหนดเวลา ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ และ

ให้สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พิจารณากล่ันกรอง รับฟังความคิดเห็นของ
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ผู้เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง แล้วเสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบัน

สรรเสริญ มายังคณะกรรมการภายในก าหนดเวลา 

(3) การเสนอชื่อพนักงานผู้จะได้รับการพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ    ให้ผู้

มีสิทธิเสนอชื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่าง

กว้างขวาง แล้วเสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ มายัง

คณะกรรมการภายในก าหนดเวลา ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญแก่นักศึกษา ให้เป็นไปตาม

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนี้ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ี

แสดงให้เห็นถึงการบ าเพ็ญความดีและคุณประโยชน์ด้านต่างๆ และมีผู้รับรอง  

ข้อ 10 ภายในบังคับข้อ 10 แห่งระเบียบสถาบันพระปกเกล้า พนักงานผู้ ท่ีจะได้รับ

พิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเรื่องการท าประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม หรืองานสาธารณะประโยชน์ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าท่ีประกอบด้วย 

ข้อ 11 คณะกรรมการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณารางวัลสถาบันสรรเสริญให้แก่บุคคล

หนึ่งบุคลใดในด้านต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนี้  โดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 12 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติให้รางวัลสถาบันสรรเสริญแก่ผู้ใดแล้ว และต่อมาก่อน

มีการมอบรางวัลสถาบันสรรเสริญ ปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องใน

จริยธรรมหรือมีมลทินมัวหมอง ให้คณะกรรมการพิจารณาถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็น       ผู้

ได้รับรางวัลสถาบันสรรเสริญ 

ข้อ 13 ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติให้รางวัลสถาบันสรรเสริญแก่ผู้ใดแล้ว และปรากฏว่า

ผู้นั้นไม่รับ หรือไม่สามารถมารับรางวัลสถาบันสรรเสริญ ตามวันเวลาท่ีสถาบันก าหนดให้

คณะกรรมการพิจารณาถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นผู้ได้รับรางวัลสถาบันสรรเสริญ และ   ให้ถือ

ว่าไม่เคยมีมติมอบรางวัลสถาบันสรรเสริญให้ผู้นั้นมาตั้งแต่ต้น เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยเช่นการ

เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุเป็นต้น 
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ข้อ 14 ให้พนักงานนักศึกษาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้จัดท าฐานข้อมูลการท า

คุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรืองานสาธารณประโยชน์ของนักศึกษาทุกหลักสูตร และให้

พนักงานบริหารงานบุคคลเป็นผู้จัดท าฐานข้อมูลการท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรืองาน

สาธารณประโยชน์ซึ่ งไม่ใช่งานในหน้าท่ี ของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  

ข้อ 15 ให้มีการพิจารณาผู้จะได้รับพิจารณาให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ ตั้งแต่เดือน

มิถุนายนของทุกป ี

 การด าเนินการใดๆ ของคณะกรรมการไปก่อนท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า

เป็นอันใช้ได้  

ข้อ 16 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีมีปัญหาให้เลขาธิการ        

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยดังกล่าวเป็นอันยุติ 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี       กรกฎาคม 2557 
 

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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แบบฟอร์มเสนอช่ือ 

ผู้ทีจ่ะได้รับพจิารณารางวลัสถาบันสรรเสริญ ประจ าปี.... 

--------------------------- 

 ขา้พเจา้................................. ................................................... เป็นผูมี้สิทธิเสนอช่ือ  

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง           ) 

กรรมการพิจารณารางวลัสรรเสริญ  
นายกสมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้  
ประธานสหพนัธ์พนกังานสถาบนัพระปกเกลา้ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร............................................................  
ตวัแทนของนกัศึกษาสถาบนัหลกัสูตร............................................................... 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน ์(KPISE) 
ประธานคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ท่ีอยู.่...........................................................................โทรศพัทติ์ดต่อ.........................................  

ขอเสนอช่ือ..............................................ต  าแหน่ง.............................หน่วยงาน...........................

ท่ีอยู.่...........................................................................โทรศพัทติ์ดต่อ.........................................  

เป็นผูท่ี้จะไดรั้บพิจารณารางวลัสถาบนัสรรเสริญ ประจ าปี.... ....... ดา้น (โปรดท าเคร่ืองหมาย 

ลงในช่อง           )

การน าความรู้ท่ีศึกษาไปขยายผลอยา่งกวา้งขวางในชุมชนหรือสังคม 
ด้านการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ดา้นการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ดา้นการเสริมสร้างความปรองดองและการส่งเสริมการจดัการความขดัแยง้

โดยสันติวธีิ 

 รูปถ่าย 

ผูถู้กเสนอช่ือ 
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การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถาบนั 
การสร้างช่ือเสียงในระดบัชาติหรือนานาชาติใหส้ถาบนั 
พนกังานท่ีไดรั้บรางวลัพนกังานดีเด่นมาแลว้อยา่งนอ้ยสามรางวลั  
การพฒันาสมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้โดยหลกัธรรมาภิบาล 
การส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

และขา้พเจา้ขอรับรองว่า ผูท่ี้จะไดรั้บพิจารณารางวลัสถาบนัสรรเสริญขา้งตน้ มีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี (โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง             และเติมค าลงในช่องวา่ง) 

 

เป็นนกัศึกษาเก่า       เป็นนกัศึกษาปัจจุบนั 
หลกัสูตร...................................................................................................................... 
เขา้ศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ................................ 
เป็นพนกังาน/ลูกจา้งสถาบนัพระปกเกลา้ ต าแหน่ง………………………………….. 
สังกดั....................................................ไดรั้บรางวลัพนกังานดีเด่น 3 รางวลั ไดแ้ก่ 
1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 
ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในจริยธรรม 
ไม่ไดเ้สนอตนเองเป็นผูไ้ดรั้บพิจารณารางวลัสถาบนัสรรเสริญ 
ไม่เป็นกรรมการพิจารณารางวลัสรรเสริญในปีท่ีมีการพิจารณา 
ไม่เป็นผูท่ี้ไม่จบการศึกษาอบรมหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงของสถาบนั 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูล้ม้ละลายทุจริต 
ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษจ าคุก (เวน้แต่เป็นความผดิท่ีกระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ) 
ไม่เคยตอ้งโทษทางวนิยั หรือมีมลทินมวัหมอง 
ไดรั้บฟังความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางแลว้โดยวธีิ.................................................... 

 

ข้าพเจ้าได้แนบผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เ ห็นถึงการบ า เพ็ญความดีและ

คุณประโยชน์แก่สถาบัน โดยมีผูรั้บรองผลงานมาพร้อมน้ี และขอรับรองว่าเป็นความจริง       

ทุกประการ  
 ลงช่ือ.....................................................ผูเ้สนอ       ลงช่ือ...............................................ผูถู้กเสนอช่ือ 

(                                                              )                 (                                                              ) 
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รายละเอยีดการท าคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า (โปรดระบุรายละเอยีด  พร้อมแสดงภาพประกอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอ 
(                                                                 ) 

ลงช่ือ...............................................ผูถู้กเสนอช่ือ 
(                                                          ) 

 


